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METSÄTEOLLISUUS ON AKTIIVINEN
EU-VAIKUTTAJA
myös euroalueen talouskasvun hidastumiseen.
Hidastuva kasvu yhdistettynä tulevaisuuden sumuiseen
näkymään tietää vaikeuksia yritystoiminnalle. Poliittiseen
päätöksentekoon niistä seuraa entistä voimakkaampi vaatimus kilpailukyvyn turvaamisesta. EU:n Green Dealin tulisikin
nostaa kestävä talouskasvu ja kilpailukyky sääntelyuudistusten keskiöön.
Yritysten toimintaympäristöön vaikuttaa myös koronapandemia. EU julkaisi laajan elpymissuunnitelman sen
aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen korjaamiseksi. EU:n elpymisrahoitusta tulisi suunnata yrityslähtöisiin hankkeisiin niin, että kilpailun vääristyminen vältetään.
Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että Eurooppaan ja
myös Suomeen suunnitellut investoinnit karkaavat muille talousalueille, jos yritysten toimintaympäristö ei EU:n sisällä ole
riittävän kilpailukykyinen. Suomen ja EU:n on siis toimittava
entistä vahvemmin sisämarkkinoiden sekä EU:n dynaamisuuden ja kilpailukyvyn puolesta.
Olemme koonneet tähän julkaisuun metsäteollisuuden
kannalta ajankohtaisimmat edunvalvontakysymykset EU:ssa.
Asiantuntijamme antavat mielellään lisätietoja.

Euroopan unioni on metsäteollisuudelle tärkeä taloudellinen
ja poliittinen yhteisö. EU:n sisämarkkinat ovat metsäteollisuudelle merkittävä markkina-alue ja huomattava osa alan
toimintaedellytyksiä koskevasta sääntelystä tulee EU:sta.
Metsäteollisuus perustuu uusiutuvan ja karttuvan
luonnonvaran kestävään hyödyntämiseen. Valmistamme
hiiltä varastoivia tuotteita, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
energiaksi elinkaarensa lopussa. Kesällä julkaistu metsäteollisuuden ilmastotiekartta osoittaa, että toimialan jo nykyistä
merkittävää roolia ilmastonmuutoksen hidastamisessa voidaan yhä kasvattaa (www.metsateollisuus.fi/ilmastotiekartta). Parhaimmillaan EU:n toimet vauhdittavat ja vahvistavat
tätä roolia sekä metsäteollisuuden toiminnan ja tuotteiden
menestystä.
Euroopan komissio ja parlamentti vaihtuivat vuonna
2019. Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin johdolla julkaistiin viime vuoden lopulla niin sanottu European
Green Deal eli vihreän kehityksen ohjelma. Se on olennainen
osa uuden komission poliittista agendaa. Ohjelmassa on
useita toimenpidekokonaisuuksia, jotka ovat tärkeitä metsäteollisuudelle.
Iso-Britannian ero EU:sta toteutui helmikuun alussa ja
realisoituu vuoden vaihteessa, kun siirtymäkausi päättyy. On
vielä kysymysmerkki, miten EU käytännössä muuttuu, kun
Britannia jää unionin ulkopuolelle. Iso-Britannia on suomalaisen metsäteollisuuden kolmanneksi merkittävin vientimaa,
joten kaupankäynnin säännöillä on meille suomalaisille
suuri merkitys. Joka tapauksessa EU:n päätöksenteosta on
poistunut Suomen liberaali liittolainen, joka on painottanut
vapaata kauppaa ja kevyttä sääntelyä.
Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppapoliittinen kiistely
ja protektionistiset toimet ovat jatkuneet ja tuovat kansainvälisiin suhteisiin epävakautta ja hidastavat globaalia kansainvälistä kauppaa ja talouskasvua. Tällä on ollut vaikutuksensa
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KESTÄVÄ KEHITYS

KESTÄVÄ RAHOITUS

METSÄTEOLLISUUDEN
VASTUULLISUUSSITOUMUKSET KESTÄVÄN
KEHITYKSEN TUKENA

RATKAISUJA KESTÄVÄN
RAHOITUKSEN
TAVOITTEISIIN
Kestävä rahoitus on kokonaisuutena näkyvä osa Green
Dealia. Kestävällä rahoituksella pyritään saamaan
rahoitusmarkkinat vahvemmin mukaan kestävyystalkoisiin ja kestävät investoinnit liikkeelle. Metsäala tarjoaa
ratkaisuja edettäessä kohti kestävän rahoituksen tärkeitä
ja rohkeita ympäristötavoitteita. Niiden joukossa ovat
muun muassa ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä
siihen sopeutuminen.

Green Deal on olennainen osa EU:n toimia YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Metsäteollisuudella on tässä paljon annettavaa.
Euroopan komission tavoitteena on, että kestävyys ja kansalaisten hyvinvointi otetaan talouspolitiikan keskiöön ja YK:n
kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development
Goals, SDG) EU:n päätöksenteon ja toiminnan ytimeen.
Osana Green Dealia komissio aikoo muokata talouspolitiikan
eurooppalaista ohjausjaksoa siten, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään siihen.
Metsäteollisuus on vastuullisuussitoumuksissaan sitoutunut edesauttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamista. Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset
ja toiminta vaikuttavat monen SDG-tavoitteen edistämiseen.
Metsäteollisuudella on ratkaiseva asema esimerkiksi kestävän talouskasvun sekä kestävän teollisuuden ja innovaatioiden edistämisessä, uusiutuvan energian määrän lisäämisessä, ilmastonmuutoksen torjumisessa sekä kiertotalouden ja
metsien kestävän käytön toteuttajana.
Eri tahojen yhteistyö ja kumppanuudet ovat äärimmäisen
tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.
Yrityksillä on tärkeä rooli tavoitteiden toimeenpanossa. Lisäksi on myös ymmärrettävä ottaa huomioon kaikki vastuullisuuden osa-alueet.

Kestävän rahoituksen sääntely koskee monella tapaa myös
metsäalaa, sillä sääntely pyrkii ohjaamaan yksityisiä pääomia
aiempaa useammin kestäviin sijoituskohteisiin. Jotta suomalainen metsäala tunnistetaan EU:n kestävän rahoituksen
sääntelynkin näkökulmasta kestäväksi sekä houkuttelevaksi
sijoituskohteeksi, se haluaa osallistua aktiivisesti sääntelyn
kehittämiseen.
EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän eli taksonomian on
määrä kertoa, minkälainen taloudellinen toiminta on ympäristön kannalta kestävää. Siksi taksonomia on monella tapaa
kestävän rahoituksen keskiössä. Sen tarkempia kestävyyskriteerejä valmistellaan vuosien 2020 ja 2021 aikana.
EU-sääntelyn tulee kehittyä ennustettavasti taksonomiankin kohdalla. Lisäksi taksonomian tulee toimia mielekkäästi
myös käytännössä. Näiden lähtökohtien varmistamiseksi
nopealla aikataululla tehtävän valmistelun pitäisi olla avointa
ja osallistavaa. Tasapainoinen luokitusjärjestelmä voi auttaa
pääsemään sille asetettuun tavoitteeseen eli saada kestävät
investoinnit liikkeelle, kun sijoittajilla on enemmän tietoa
niiden ilmasto- ja ympäristö-vaikutuksista. Metsäteollisuus
tavoittelee kestävyysluokitus-järjestelmää, joka on johdonmukainen suhteessa muuhun EU-sääntelyyn.
Green Dealiin perustuvan päivitetyn vihreän rahoituksen

LISÄTIETOJA: Fredrik Blomfelt
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EU:n, jäsenmaiden ja muiden merkittävien sidosryhmien
välillä, horisontaaliset strategiaelementit kuten täysin
digitalisoidut sisämarkkinat, yksityisten investointien
kiihdyttäminen, uusiutumisen vaatiman osaamisen
kehittäminen, ja vapaa ja reilu kauppa, sekä Euroopalle
merkittävät strategiset arvoketjut (IPCEI).

strategian tarkoitus on kannustaa yrityksiä kestävämpään
sekä pitkäjänteisempään toimintaan. Läpinäkyvyyden lisääminen on tässä isossa roolissa. Vuosina 2020 ja 2021 käydään
läpi ei-taloudellisen tiedon raportoinnista annettu direktiivi.
Komission mukaan direktiiviin liittyvää tiedontarvetta ei ole
täytetty ilmaston ja ympäristön osalta, minkä takia halutaan
parantaa läpinäkyvyyttä. Tämä voi kuitenkin johtaa yritysten
raportointitaakan lisääntymiseen entisestään. Metsäteollisuuden mielestä uusia liian yksityiskohtaisia ohjeita ja
vaatimuksia tulisi välttää.
EU:n elvytyspaketilla on niin ikään tarkoitus vauhdittaa
vihreää siirtymää. Hankkeiden tulee olla avoimia myös
metsäalan yrityksille. Elvytyspaketin tehokas toimeenpano
edellyttää teknologianeutraliteettia, konkretiaa ja yrityslähtöisyyttä.

Siirtyminen hiilineutraaliin talouteen on Green Dealin hengessä myös yksi EU:n uutta teollisuusstrategiaa kokonaisvaltaisesti läpileikkaava ja ohjaava tavoite. Strategia linjaa useita
toimenpidekokonaisuuksia tavoitteen saavuttamiseksi. Panostukset tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan sekä
infrastruktuuriin puhtaiden teknologioiden ja kiertotalouden
periaatteisiin nojaavien liiketoimintamallien synnyttämiseksi ovat vahvasti esillä. Samalla pyritään hyödyntämään
julkisia rahoitustyökaluja tarvittavien yksityisten investointien kiihdyttämiseksi. Teknologioiden nopean markkinoille
viennin ja käyttöönoton mahdollistamiseksi tullaan arvioimaan uudelleen mm. EU:n immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön toimivuus ja panostamaan kansainvälisen
kaupan pelikentän tasoittamiseen tehostamalla muun muassa tullivalvontaa ja muita kaupan sääntelyinstrumentteja.
Kestävään siirtymään liittyvien haasteiden lievittämiseksi EU
tulee panostamaan mm. tarvittavan osaamisen tuotantoon ja
liikkuvuuteen, kaikenkokoisille yrityksille myönteisen kasvuja investointiympäristön luontiin sekä raaka-aineiden, datan
ja kilpailukykyisesti hinnoitellun energia saatavuuteen.
Myös digitalisaatiolla on teollisuusstrategiassa erittäin
vahva painoarvo. Digitalisaatiota pidetään merkittävänä kilpailukyvyn ja kestävyyden edellytyksenä kaikilla toimialoilla.
EU tulee kehittämään digitalisaation käytännön jalkautusta
varten koulutus-, ja osaamistoimenpiteitä, uudelleenarvioimaan digitalisaatioon, datan liikkuvuuteen ja sen käyttöön
liittyvää lainsäädäntöä ja jatkamaan Digital Innovation Hub
–konseptin kehittämistä. Toimenpiteiden hallinnoimiseksi
EU tulee kehittämään erillisen datastrategian (European Data
Strategy).
Metsäteollisuudelle strategia ei tarjoa suoraa kädensijaa. Viittaukset biopohjaisiin raaka-aineisiin, tuotteisiin tai
toimialoihin puuttuvat strategiasta kokonaan. Sen sijaan

LISÄTIETOJA: Juha Roppola
ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-fi-nance/
green-finance_en

EU:N TEOLLISUUSSTRATEGIA

TEOLLISUUSSTRATEGIAN
HUOMIOITAVA
BIOPOHJAISET RAAKAAINEET JA TUOTTEET
Keväällä 2020 julkaistu EU:n teollisuusstrategia tähtää
ennen kaikkea ilmastotavoitteiden mukaiseen, kestävään teolliseen uudistumiseen ja yhteiskunnan kaikkia
sektoreita tukevaan, kokonaisvaltaiseen digitalisaatioon.
Strategia käsittelee muun muassa seuraavia kokonaisuuksia: kestävä, vihreää ja kilpailukykyistä taloutta
tukeva teollisuus, uudistettu kumppanuus teollisuuden,
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yksipuolisen sääntelyn ja kaupanrajoitteiden lisääntyminen
heikentäisivät kansainvälisen kaupankäynnin edellytyksiä.
EU:n ulkopuolelle vietävä tuotanto kärsisi korkeampien
tuontikustannusten lisäksi kauppakumppaneiden yksipuolisista kaupanrajoitteista.
Tilannetta vaikeuttaisi, jos hiilitullin käyttöönotto merkitsisi luopumista EU:n nykyisistä hiilivuotosuojista, joista on
jo pitkältä ajalta kokemusta. Lähtökohtaisesti olisi parempi varmistaa nykyisten hiilivuotosuojien toimivuus myös
tulevaisuudessa. Metsäteollisuudelle on tärkeää, että EU:n
suunnittelemilla hiilitulleilla ei heikennetä vientiteollisuuden
hiilivuotosuojausta tai aiheuteta kansainvälisen kaupan
häiriintymistä EU:n ulkopuolisten maiden kauppapoliittisten
vastatoimien seurauksena.

strategia on rakennettu Important Projects of Common
European Interest (IPCEI) -prosessin myötä tunnistettujen
strategisten arvoketjujen ympärille. Näillä viitataan lähinnä
energiaintensiivisiin teollisuuden aloihin (betoni, teräs ja
energia), älykkääseen liikenteeseen, tekoälyyn ja muihin
niin kutsuttuihin avainteknologioihin, kyberturvallisuuteen,
terveydenhuoltoon sekä puolustus- ja avaruusteknologiaan.
Biotalous on samassa yhteydessä pudonnut lähes näkymättömään rooliin EU:n strategialinjauksissa. Käsite on korvattu
laajemmalla kiertotalous-käsitteellä. Metsäteollisuuden tulisi
olla esillä kiertotalouden edelläkävijänä ja kestävien ratkaisujen tarjoajana monille muille toimialoille.
LISÄTIETOJA: Antti Tahvanainen

LISÄTIETOJA: Eeva Korolainen, Tuomas Tikka

HIILEN RAJAMEKANISMI

HIILITULLIN TOIMIVUUS JA
BREXIT
VAIKUTUKSET OVAT VIELÄ
TULEVA SUHDE ON
EPÄSELVIÄ
ETÄISEMPI
EU:n komissio julkaisee kesällä 2021 ehdotuksen valituille sektoreille sovellettavasta hiilen rajamekanismista
eli hiilitullista. Metsäteollisuus suhtautuu hiilitulliin
varauksella, mutta kannattaa perusteellista keskustelua
eurooppalaisen teollisuuden hiilivuotoriskistä.

Iso-Britannian ero EU:sta toteutui sopimusperusteisesti
helmikuun 2020 alussa. Siirtymäkausi, jonka aikana kaupankäynti Britannian kanssa säilyy ennallaan, päättyy
vuoden lopussa. On edelleen epävarmaa, saavatko EU ja
Iso-Britannia neuvoteltua ja saatettua voimaan uuden
suhteensa luovan sopimuskokonaisuuden siirtymäkauden puitteissa. Joka tapauksessa uusi suhde tulee
olemaan EU-jäsenyyttä etäisempi ja osapuolten väliseen
kauppaan tulee esteitä.

Hiilitullin vaikutukset riippuvat sen teknisestä toteutuksesta, jota pidetään vaikeana. Riskinä nähdään hallinnollinen
taakka ilman hiilidioksidipäästöjen globaalia vähenemistä
tai EU:n tuotannon todellista suojaamista. Parhaimmillaan
suojaa voisi saada EU:ssa tapahtuva sisämarkkinoille jäävä
tuotanto, joka sekin kärsisi EU:n ulkopuolelta tulevien
tuotantopanosten korkeammista kustannuksista. Hiilitulli ei
suojaa vientiin menevää tuotantoa.
Todennäköistä olisi, että kauppakumppanit riitauttaisivat
hiilitullin ja pitäisivät sitä protektionismina. Kauppariidat ja

Kaupankäynnin osalta uuden suhteen perustaksi on neuvoteltu vapaakauppasopimusta. Metsäteollisuudelle on tärkeää,
että siinä huolehdittaisiin yritysten toimintaympäristöjen
jatkuvuudesta, kaupan ja liiketoiminnan sujuvuudesta sekä
EU-yritysten kansainvälisestä kilpailuasemasta.
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kanssa. Sopimukset tarjoavat vientiyrityksille lisää mahdollisuuksia valtavan talouspotentiaalin markkinoilla. Erityisesti
ne ilmaisevat sitoutumista sääntöpohjaiseen kansainväliseen
kaupankäyntiin aikana, jota hallitsevat kauppajännitteet ja
maailmantalouden epävarmuus.
EU:n ja Vietnamin sopimus on myös askel kohti alueellista sopimusta Kaakkois-Aasian ASEAN-maiden kanssa. Kahdenvälinen sopimus kattaa 95 miljoonan ihmisen markkinat
Vietnamissa. Kaupan lisäksi sopimus huomioi Vietnamin
kehitystarpeet. Metsäteollisuuden vienti Vietnamiin oli vuonna 2019 arvoltaan 32 miljoonaa euroa ja merkittävimmät
vientituotteet olivat puutuotteet ja kartonki.
Mercosur on Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn muodostama kauppayhteisö. Kauppasopimus poistaa
valtaosan tullitariffeista EU:n ja Mercosurin välillä ja sitouttaa
ne kestävään kauppaan. Sopimus on Mercosurin ensimmäinen merkittävän kumppanin kanssa. Se tarjoaa EU-yrityksille
kilpailuetua yli 270 miljoonan ihmisen markkinoilla. Metsäteollisuuden vienti Mercosuriin oli vuonna 2019 arvoltaan 98
miljoonaa euroa, merkittävimmät vientituotteet olivat paperi
ja kartonki.
Metsäteollisuus toivoo, että EU ja USA onnistuvat löytämään uudelleen kumppanuutensa kansainvälisessä kaupassa sekä neuvottelemaan kauppasuhteensa kehittämisestä
ja keskinäisten kaupanesteiden poistamisesta. Sopimuksen
suorat hyödyt metsäteollisuudelle tulisivat ensisijaisesti muiden kaupanesteiden kuin tullien poistamisesta. Metsäteollisuustuotteiden kauppa USA:n kanssa on jo nyt sopimusten
valossa pääsääntöisesti tullitonta.
Kauppasopimusten säännöt ja ennustettavuus parantavat tuonnin ja viennin edellytyksiä. Sopimuksilla voidaan
edistää ympäristön kannalta myönteisten ns. vihreiden tuotteiden kauppaa ja leviämistä. Joidenkin sopimusten hyödyt
ovat välillisiä niiden lisätessä talouskasvua ja tukiessa myös
metsäteollisuustuotteiden kysyntää.
Suomen tavaraviennin arvosta noin viidennes tulee
metsäteollisuudesta, jonka viennin arvo vuonna 2019 oli 12,5
miljardia euroa. Siitä n. 47 prosenttia meni EU:n ulkopuolelle, kun Iso-Britannia on vielä ollut osa EU:n markkinoita.
Tärkeimmät EU:n ulkopuoliset vientimarkkinat ovat Kiina

Neuvotteluaikataulu on ollut tiukka ja on mahdollista,
ettei sopimusta saada voimaan vuoden 2021 alkuun mennessä. Tällöin kaupankäyntiin sovellettaisiin Maailman kauppajärjestö WTO:n puitteissa neuvoteltuja sopimuksia.
Iso-Britannia on Suomen metsäteollisuuden kolmanneksi
tärkein vientimaa. Vuonna 2019 viennin arvo oli noin 914
miljoonaa euroa. Vienti muodostui pääasiassa paperi- ja
kartonkituotteista sekä sahatavarasta.
Iso-Britannian EU-eron ei tule antaa vaarantaa EU:a tai
sen yhtenäisyyttä. Suomen tulee ottaa aktiivinen rooli toimivan uuden suhteen rakentamisessa ja hakea uusia samanmielisiä kumppaneita EU:n sisäisessä päätöksenteossa.
LISÄTIETOJA: Eeva Korolainen
ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_envnk.fi/tietoa-brexitista

EU:N KAUPPASOPIMUKSET

KAUPPASOPIMUKSET
EDISTÄMÄÄN METSIEN
KESTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ
EU:n kauppasopimukset edistävät markkinoiden
avoimuutta ja vakaata globaalia toimintaympäristöä.
Metsäteollisuus on vientivetoinen teollisuudenala, joka
myös tuo puuta Suomeen ja hyötyy markkinoillepääsystä
ja sääntöpohjaisesta, kestävästä maailmankaupasta.
Metsäteollisuuden tavoitteena on poistaa kaupanesteitä
ja sopimusten mukaisesti edistää metsien kestävää käyttöä. Tältä pohjalta lähestymme myös EU:n kauppapolitiikan uudistamista.
EU:n ja Vietnamin välinen kauppasopimus astui voimaan
elokuussa 2020. Kaupankäynnin mahdollisuuksien parantamisesta on myös sovittu neljän Etelä-Amerikan valtion
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paneeliratkaisun kaksi vuotta kestäneen prosessin jälkeen
vuonna 2016. Venäjä hyväksyi ratkaisun ja alensi soveltamansa 10 tai 15 prosentin tuontitullit sitoumustensa mukaisiksi.
WTO:n 12. ministerikokous jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. EU:lta odotetaan tästä huolimatta
uudistusaloitetta järjestön tulevaisuuden turvaamiseksi.
Metsäteollisuus tukee monenvälisen sääntöpohjaisen kauppajärjestelmän, mukaan lukien riitojenratkaisun
ylläpitämistä ja vahvistamista. Metsäteollisuus tukee myös
tapauskohtaista useanvälisen neuvotteluraiteen käyttämistä
WTO:ssa. Esimerkiksi neuvottelut vihreiden eli positiivisia
ympäristö- ja ilmastovaikutuksia omaavien tuotteiden
tullietuuksista tulee käynnistää WTO:ssa uudelleen heti, kun
eteneminen on mahdollista.
Kansainvälinen kauppa on Suomen metsäteollisuudelle
elinehto. Tuotannostamme menee tuoteryhmän mukaan
vientiin jopa 98 %. Vuonna 2019 viennistämme meni EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolelle 47 % ja tämän viennin arvo oli
hieman alle 6 miljardia euroa. Lisääntyvät kaupan rajoitteet
ja kauppajännitteet kasvattavat kansainvälisen kaupankäynnin epävarmuutta.

ja Yhdysvallat sekä Brexitin jälkeen Iso-Britannia. Kiinan
osuus viennistä oli 9 prosenttia, Yhdysvaltojen 7 prosenttia ja
Iso-Britannian 7 prosenttia. Viennistä 3 prosenttia meni Latinalaiseen Amerikkaan ja noin 12 prosenttia muualle Aasiaan
kuin Kiinaan.
LISÄTIETOJA: Eeva Korolainen
ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/nego-tiations-andagreements/

WTO

MAAILMAN KAUPPAJÄRJESTÖN TOIMIVUUS
ON TAATTAVA
Maailman kauppajärjestö WTO:n monenväliset kauppaneuvottelut ovat pitkään olleet Suomen ja EU:n kauppapolitiikan peruselementti. WTO toimii jäsentensä
kauppaneuvottelufoorumina. WTO:ssa jäsenet sopivat
kansainvälistä kauppaa rajoittavien esteiden poistamisesta ja kauppaa ohjaavista globaaleista säännöistä sekä
ratkaisevat kauppariitoja.

LISÄTIETOJA: Eeva Korolainen
ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/

WTO kattaa noin 98 prosenttia maailman kaupasta. Vahvuuksistaan huolimatta WTO ja sen edustama monenvälinen
kauppajärjestelmä ovat haasteiden edessä. WTO:n sopimuksia ei ole saatu päivitettyä vastaamaan nykypäivää, sopimusten noudattamisessa on parantamisen varaa ja riitojenratkaisuun on kohdistettu kritiikkiä. Kritiikki johti joulukuussa 2019
riitojenratkaisun valitusasteen halvaantumiseen.
Suomen metsäteollisuus on hyötynyt WTO:n riitojenratkaisusta. Venäjä liittyi WTO:n jäseneksi vuonna 2012, mutta
ei alkanut noudattaa sitoumustaan periä tietyiltä paperi- ja
kartonkituotteilta korkeintaan viiden prosentin tuontitullia.
EU vei asian WTO:n riitojenratkaisumenettelyyn ja sai siihen

Kansainvälinen kauppa on
Suomen metsäteollisuudelle
elinehto. Tuotannostamme
menee vientiin jopa 98 %.
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EU:N ILMASTOLAKI

käyttöön, on se valjastettava vähentämään fossiilisia päästöjä
sekä varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot tavoittelevat
ilmastoneutraalisuutta.
Metsäteollisuuden mielestä EU:n pitkän aikavälin ilmastopolitiikassa pitäisi näkyä niitä elementtejä, joita kirjattiin
edellisen komission ilmastovisioon (A Clean Planet For All,
2018). Näitä ovat esimerkiksi
•
Fossiiliset päästöt ovat keskeisin ongelma
•
Biotalouden merkitystä korostetaan ja sen yhteydessä painotetaan puuraaka-aineen tarvetta moniin
teollisiin tarkoituksiin (esimerkiksi kuitu, tekstiili,
komposiitti, biomuovit, energia, rakentaminen)
•
Biomassan käytölle arvioidaan globaalisti kovaa
kasvua ja samalla pitää huolehtia esimerkiksi metsävarojen kasvusta ja metsien terveydentilasta

KAIKKIEN
JÄSENVALTIOIDEN ON
TAVOITELTAVA ILMASTONEUTRAALISUUTTA
EU:n ilmastolakiin kirjataan tavoitteeksi Euroopan
ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Lain on
tarkoitus lukita pitkän aikavälin tavoite ja siten antaa
selkeä tulevaisuudennäkymä EU:n ilmastopolitiikan
suunnasta mm. investoiville yrityksille sekä varmistaa,
että neutraalisuustavoitteesta ei lipsuta.

LISÄTIETOJA: Ahti Fagerblom

Metsäteollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että EU tavoittelee ilmastodiplomatian keinoin muiden talouksien sitoutumista vastaavaan tavoitteeseen, jotta vältytään esimerkiksi
hiilivuodolta.
Erityisen tärkeää on, että EU:n jokainen jäsenvaltio velvoitetaan tavoittelemaan ilmastoneutraalisuutta vuoteen 2050
mennessä. Tämä varmistaisi, että mikään jäsenvaltio ei voi
olla ilmastotyössään vapaamatkustaja eikä myöskään ulkoistaa fossiilisia päästöjään muiden maiden metsänieluihin.
Viime vuodet ovat opettaneet, että metsänielun koko voi
vaihdella dramaattisesti lyhyessäkin ajassa. Syynä voivat olla
esimerkiksi metsätuhot (kuten Keski-Euroopassa, Venäjällä,
Yhdysvalloissa ja Kanadassa on nähty) tai vaihteleva puujalosteiden kysyntä maailmantaloudessa.
Suomen on syytä toimia siten, että metsät eivät päädy
eurooppalaisen ilmastolain myötä fossiilisten hiilidioksidipäästöjen varastoiksi. Tällainen lopputulema olisi ilmastolle
haitallinen useasta eri näkökulmasta: metsät eivät ole pysyvä
hiilivarasto, ilmastomyönteisiä puupohjaisia tuotteita jäisi
tekemättä, biopohjaisen kiertotalouden potentiaalia jäisi
käyttämättä ja ilmastonmuutoksen pääongelma eli fossiilisten raaka-aineiden käyttö saisi ansaitsematonta jatkoaikaa.
Mikäli EU kehittelee ns. hiilibudjetin ja ottaa sellaisen

EU:N 2030 PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITE

TEOLLISUUDEN
KILPAILUKYVYSTÄ
HUOLEHDITTAVA
EU:n nykyinen 40 prosentin päästövähennystavoite kiristynee 55 prosenttiin. Metsäteollisuuden näkökulmasta
on olennaista, että teollisuuden kansainvälisestä kilpailukyvystä pidetään huolta. EU:n on pyrittävä kannustamaan muita valtioita vastaaviin ilmastotavoitteisiin sekä
edistettävä maailmanlaajuista hiilen hinnoittelua.
Päästövähennystavoitteen kiristäminen johtaa hiljattain
sovitun ja vuosia 2021-2030 koskevan energia- ja ilmastopaketin säädösten jonkinasteiseen avaamiseen. Vastasovittujen
säädösten avaaminen heikentää toimintaympäristön ennakoitavuutta teollisuuden näkökulmasta eikä vastaa komission
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ainespuuta ohjata energiantuotantolaitoksiin uusilla tukimekanismeilla.
Uusituvan energian direktiivissä määritellään myös alkuperätakuut. Metsäteollisuuden mielestä alkuperätakuut tulee
myöntää kaikelle uusituvan energian tuotannolle tasapuolisesti ja niillä tulee pystyä käymään avoimesti kauppaa
EU:ssa. Metsäteollisuuden mielestä jäsenvaltioille ei pidä
asettaa kansallisia uusiutuvan energian prosenttitavoitteita
eikä etenkään nostaa vaatimuksia niille valtioille, joilla uusiutuvan energian osuus on korkealla tasolla jo valmiiksi.

Green Dealin yhteydessä esittämiä ajatuksia paremmasta
sääntelystä (”better regulation”).
Energia- ja ilmastopaketin säädösten avaamiseen liittyvistä kysymyksistä on tarkempaa tietoa seuraavissa kohdissa.
LISÄTIETOJA: Ahti Fagerblom

2030 ENERGIA- JA ILMASTOPAKETTI

UUDELLEENARVIOINTI
HÄMÄRTÄÄ TEOLLISUUDEN
NÄKYMIÄ

LISÄTIETOJA: Ahti Fagerblom

ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuusdirektiivi asettaa jäsenmaille vaatimuksia
tehostaa energiankäyttöä ja sääntöjä tulosten raportoinnille.
Direktiivi velvoittaa jäsenmaita myös leikkaamaan kokonaisenergiankulutustaan.
Euroopassa pohditaan tällä hetkellä konkreettisia keinoja
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Esille on
noussut muun muassa sähköistyminen, hiilidioksidin talteen
ottaminen, vetytalous, sekä muut tavat varastoida energiaa.
Ilmastoystävälliset investoinnit näyttäisivät vaativan nykyistä
enemmän energiaa ja eritysesti sähköä, mikä on ristiriidassa
energiatehokkuusdirektiivin rajoitusten kanssa. Komission
syksyllä 2020 julkaisemien analyysien perusteella jäsenmaiden energiankäyttö ei olisi vähenemässä nykyisien rajoitustavoitteiden tasolle.
Metsäteollisuuden mielestä energiatehokkuusdirektiivin tulee keskittyä energiatehokkuuteen eikä rajoittaa yhä
enemmän energian käyttöä ja sitä kautta ilmastotavoitteiden
kannalta kriittisiä investointeja. Green deal on mahdollisuus
poistaa tämä rajoite direktiivistä.

Alla mainittuja säädöksiä arvioidaan uudelleen jossain
laajuudessa kesään 2021 mennessä. Nämä säädökset
koskevat kautta 2021-2030.

UUSIUTUVA ENERGIA (RED2)

EU on kiristämässä vuotta 2030 koskevaa päästövähennystavoitettaan. Tämän vuoksi komission mielestä nykyinen vuotta
2030 koskeva uusiutuvan energian 32 prosentin tavoite ei
enää riitä. Komission mukaan uusiutuvan energian osuutta
on kasvatettava 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä,
mikäli vuoden 2030 päästövähennystavoite kiristyy nykyisestä -40 prosentista -55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna.
Lisäyksessä suuressa roolissa olisi mm. merituulivoima ja
rajallisemmassa roolissa esimerkiksi bioenergia.
Metsäteollisuuden mielestä on tärkeää, että direktiiviä
arvioitaessa ei muuteta nykyisiä biomassoille asetettuja kestävyyskriteerejä. Kriteerien kansallinen toimeenpano on vasta
meneillään eikä käytäntö ole siten osoittanut niissä olevan
mitään puutteita. Mikäli joissain jäsenvaltioissa ennakoidaan
kriteereiden riittämättömyyttä, niin ko. jäsenvaltioissa on
mahdollista kiristää kriteereitä kansallisesti. On tärkeää, että
puun markkinoille tuloa ei vaikeuteta uudella säätelyllä eikä

Energia- ja ilmastopolitiikka

LISÄTIETOJA: Tuomas Tikka
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MAANKÄYTTÖSEKTORI ML.
METSÄNIELUT (LULUCF)

TAAKANJAKO
JÄSENVALTIOIDEN KESKEN

Nykyiset päätökset metsien hiilinieluista edellyttävät, että
metsävarat jatkavat kasvuaan Suomessa ja muualla Euroopassa vuosina 2021-2030. LULUCF (land use, land use change
and forestry) -asetus sisältää metsien hiilinieluja koskevat
laskentasäännöt. Asetus on hyvin vaikeasti ymmärrettävä, ja
sitä koskeva prosessi metsien vertailutasojen asettamisesta
oli hyvin pitkäkestoinen. Tästä syystä LULUCF-asetusta ei voi
pitää hyvän sääntelyn mukaisena.
Metsäteollisuuden mielestä LULUCF-asetuksen ei pidä
rajoittaa kansallisesti määriteltyjä kestäviä puunkäyttömahdollisuuksia. On selvää, että metsävarojen pitää kasvaa
sekä EU-tasolla että jäsenvaltioissa. EU:n ei kuitenkaan pidä
määritellä metsävarojen kasvun nopeutta. Viime vuodet
ovat opettaneet, että nielun koko voi vaihdella merkittävästi
lyhyessäkin ajassa. Syynä voivat olla esimerkiksi metsätuhot (kuten Keski-Euroopassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja
Kanadassa on nähty) tai vaihteleva puupohjaisten tuotteiden
kysyntä maailmantaloudessa.
Suomen tulee toimia siten, että metsät eivät päädy fossiilisten hiilidioksidipäästöjen sitojaksi. Tällainen lopputulema
olisi ilmastolle haitallinen useasta eri näkökulmasta: metsät
eivät ole pysyvä hiilivarasto, ilmastomyönteisiä puupohjaisia
tuotteita jäisi tekemättä, biopohjaisen kiertotalouden potentiaalia jäisi käyttämättä ja ilmastonmuutoksen pääongelma
eli fossiilisten raaka-aineiden käyttö saisi ansaitsematonta
jatkoaikaa.
Kun EU kehittää ilmastoneutraalisuustavoitteen myötä maankäyttösektorin päästölaskentaa, on syytä luopua
monimutkaisista laskennallisista projektioista ja edetä kohti
todellisten päästöjen ja poistumien raportointia.
Metsäteollisuuden mielestä EU:ssa on tarpeen pitää huolta metsien terveydestä, parantaa metsien elinvoimaa, ehkäistä metsäkatoa sekä lisätä metsäpinta-alaa. Nämä toimet
edesauttavat nielujen jatkuvuutta, uusiutuvien materiaalien
saatavuutta jalostukseen, talouden vahvistamista, työllisyyden parantamista sekä uusiutuvan energian ja päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Keskeinen osa EU:n ilmastopolitiikkaa on tähän asti ollut
ns. taakanjakosektori, jossa on mm. liikenteen, asumisen ja
jätehuollon päästöjä. Komissio pohtii mahdollisuutta, jossa
merkittävä osa taakanjakosektorin päästöistä siirrettäisiin
päästökauppaan.
Suomen maakohtainen päästövähennystavoite (-39%
vrt. 2005) on tällä hetkellä EU:n kovimpia. Mikäli taakanjako-asetusta muutetaan ja lisätaakkaa jaetaan, on lisätoimiin
ryhdyttävä siellä, missä se on kustannustehokkainta ja missä
tavoitetasot ovat tällä hetkellä alhaiset. Tämä edellyttää
komissiolta huolellisia ja läpinäkyviä jäsenmaakohtaisia
vaikutusarvioita.
Mikäli päästökauppa laajenee liikenteeseen ja rakennusten erillislämmitykseen sekä lisäksi maatalouden päästöjä
siirtyy nykyistä enemmän maankäyttösektorille, perinteisen
taakanjakosektorin merkitys kutistuu.
Metsäteollisuuden mielestä kansainvälisessä toimintaympäristössä olevan teollisuuden kustannuskilpailukyvystä
ja hiilivuotoriskin riittävästä torjunnasta on huolehdittava,
mikäli päästökauppaa laajennetaan tai sen pelisääntöjä
muutetaan.
LISÄTIETOJA: Ahti Fagerblom

Suomen maakohtainen päästövähennystavoite on tällä hetkellä
EU:n kovimpia.

LISÄTIETOJA: Tuomas Nirkkonen
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PÄÄSTÖKAUPPA

vapaamatkustajat, jotka aiheuttavat hiilivuodolle alttiille
teollisuudelle lisäkuormaa. Muiden keinojen tutkiminen olisi
järkevämpää.
Mikäli direktiivi avataan, sääntöjä tulisi pyrkiä muuttamaan mahdollisimman vähän. Metsäteollisuus korostaa,
että teollisuuteen kohdistuva hiilivuotoriski on torjuttava,
kunnes maailmanlaajuinen, tasapuoliset kilpailuolosuhteet
takaava ilmastosopimus on toimeenpantu. Maksuttomien
päästöoikeuksien jakosäännöt, hiilivuotolista ja epäsuorien
kustannuksien kompensointi ovat kriittisen tärkeitä. Lisäksi
päästökaupan vaikutukset raaka-aineiden kustannuksiin,
kuten puuhun, tulee minimoida.

EU:N VOIMAKKAIN
OHJAUSKEINO
ILMASTONMUUTOKSEN
TORJUMISEKSI
Päästökauppajärjestelmän tarkoitus on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä markkinaehtoisesti ja kustannustehokkaasti sovitun päästötavoitteen mukaisesti.
Uusi päästökauppadirektiivi kaudelle 2021-2030 astui
voimaan vuoden 2018 alussa ja sitä toimeenpannaan
parhaillaan komissiossa ja jäsenvaltioissa. Metsäteollisuuden mielestä päästökauppa ei saa aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria kustannuksia hiilivuodolle
alttiille toimialoille.

LISÄTIETOJA: Tuomas Tikka

EU:n päästökauppa aiheuttaa suoraa kustannusrasitetta
päästöoikeuden hinnan kautta ja epäsuoraa kustannusrasitetta kohonneena sähkön hintana. Lisäksi päästöoikeuden
kohoava hinta kannustaa puun energiakäytön lisäämiseen ja
lisää siten paineita metsäteollisuuden raaka-ainekustannusten nousulle. Nämä tekijät heikentävät maailmanlaajuisessa
kilpailussa kamppailevien yritysten kilpailukykyä, mikäli
riittävästä hiilivuotosuojasta ei huolehdita.
Green Deal -ohjelma tarkoittaa käytännössä päästökauppa-direktiivin avaamista ja sen tavoitetason nostamista.
Lisäksi esillä on muiden sektoreiden, kuten liikenteen ja
rakennuksien lisääminen päästökaupan piiriin.
Metsäteollisuus on huolissaan juuri päätettyjen sääntöjen avaamisen vaikutuksista päästökauppajärjestelmään ja
teollisuuden kilpailukykyyn. Vaikutusarvioiden tekeminen on
haasteellista, koska nykyisienkään sääntöjen toiminnasta ei
ole vielä käytännön kokemusta. Uusien toimialojen lisääminen päästökauppaan ei todennäköisesti ratkaise päästöjen vähentämishaastetta kyseisillä toimialoilla toivotulla
tavalla suuren rajakustannuseron takia. Vaarana ovat uudet

Energia- ja ilmastopolitiikka

Teollisuuteen kohdistuva
hiilivuotoriski on torjuttava.
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ENERGIAVERODIREKTIIVI

ILMASTONMUUTOKSEEN
SOPEUTUMINEN

PÄIVITYKSESSÄ
HUOMIOITAVA
TEOLLISUUDEN
KANSAINVÄLINEN
KILPAILUKYKY JA
HIILIVUOTORISKI

METSIEN KASVUKUNTO
TURVATTAVA
Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva strategia
päivitetään 2020-2021. Metsäteollisuuden mielestä
muuttuvaan ilmastoon tulee varautua ja on tärkeää, että
ilmastonmuutokseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia
analysoidaan.
Tulevien muutosten suunta ja voimakkuus ovat monilta osin
arvailujen varassa. Koska kaikkeen ei voida varautua, on
tärkeää huolehtia yhteiskunnan ja teollisuuden perustoimintaedellytyksistä.
Metsäteollisuuden mielestä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sopeutumista pitää tarkastella yhteneväisinä toimina.
Samoin on kannatettavaa, että sopeutumisessa olisi rajat
ylittävää tieto- ja kokemusvaihtoa sekä EU:n tasolla yhteinen
tietopohja.
On tärkeää huolehtia metsien uudistamisesta sekä
metsän hyvän terveyden ja kasvukunnon varmistamisesta.
Myös puuhuollon ja tavarakuljetusten toimintaedellytykset
on turvattava mm. huolehtimalla tiestön, siltojen ja muun
infrastruktuurin jatkuvasta kunnossapidosta lisääntyvien
sateiden, tulvien ja pidentyvän kelirikkokauden varalta.

Energiaverodirektiivillä säädetään yhteiset periaatteet
lämmön, polttoaineiden ja sähkön verotukselle. Direktiivin päivitys vaatii EU:n jäsenmaiden yksimielisyyden.
Metsäteollisuuden mielestä kilpailukykyisten verotasojen säilyttäminen teollisuudelle on ensiarvoisen tärkeää.
Komissio aikoo julkaista kesällä 2021 ehdotuksen energiaverodirektiivin päivittämiseksi. Nykyinen energiaverodirektiivi
asettaa minimitasot energiaveroille, mutta mahdollistaa
myös teollisuudelle poikkeavat kilpailukyiset verotasot. Teollisuuden päästöt ohjataan jo päästökaupan kautta alas, joten
päällekkäistä ohjausvaikutusta ei tarvita energiaverotuksen
kautta. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on erityisen
oleellista säilyttää teollisuuden sähkön käytön nykyinen
maltillinen verokohtelu. Direktiivissä tulee myös huomioida
tehokkaat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP),
sekä mahdollistaa nykyinen bioenergian verokohtelu.
Metsäteollisuuden mielestä energiaverodirektiiviä
päivitettäessä tulee huomioida teollisuuden kansainvälinen
kilpailukyky ja hiilivuotoriski. Direktiivin ei tule myöskään
aiheuttaa teollisuuden veroihin vääristymää eri EU-maiden
kesken.

LISÄTIETOJA: Ahti Fagerblom

LISÄTIETOJA: Tuomas Tikka
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HORISONTTI EUROOPPA -OHJELMA

toimintatapoina, joilla akateemiseen huippututkimukseen
perustuvia löydöksiä saatetaan tehokkaasti yritysten innovaatiotoiminnan avulla laajaan yhteiskunnalliseen käyttöön
kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä on
tärkeää, että metsiin perustuva biopohjainen kiertotalous
tulisi vahvasti huomioiduksi Horisontti Eurooppa -ohjelman
temaattisissa painopistevalinnoissa. Uusiutuvaan, kierrätettävään, biohajoavaan ja hiiltä sitovaan materiaaliin pohjautuvat tuoteratkaisut ovat tärkeä osa kestävään ja vähäpäästöiseen talouskasvuun tähtäävää tulevaisuutta.
Metsäsektori tekee tutkimusasioissa yhteistyötä Euroopan tasolla. Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa erittäin
menestyksekkääksi osoittautuneen Bio-Based Industries
Joint Undertaking -kumppanuuden avulla on luotu merkittäviä poikkitoimialaisia arvoketjurakenteita eurooppalaisen,
biopohjaisen kiertotalouden rakentamiseksi. Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa komissio pohtii kumppanuuden
jatkamista Circular Bio-Based Europe (CBE) nimellä. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että kumppanuus saisi pääomaintensiiviselle innovaatiotoiminnalle sopivan rahoitustason
ja että metsät huomioitaisiin muun alkutuotannon ohella
merkittävänä ja kestävästi hoidettuna biomassalähteenä.
CBE:n lisäksi eurooppalainen metsäteollisuus on jatkossa
edustettuna myös Build4People (rakentaminen) ja SPIRE
(energia- ja materiaalitehokkuus) -kumppanuuksissa. Myös
uutta biodiversiteettikumppanuutta seurataan tarkasti.
Metsäsektorin eurooppalainen teknologiayhteisö FTP
(Forest-based Sector Technology Platform) pyrkii yhteistyöllä
rahoituksen kohdentamiseen EU-tutkimusohjelmissa. FTP
kattaa metsäsektorin metsänomistajista puutuote- ja paperiteollisuuteen. Se on julkaissut oman Strategic Research
Agenda 2030 -tutkimusohjelman ja päivittänyt visionsa
vuodelle 2040.

BIOPOHJAINEN
KIERTOTALOUS VAHVASTI
MUKAAN
Komissio antoi kesäkuussa 2018 esityksensä uudeksi
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaksi vuosille 2021–
2027. Ohjelman nimi on Horisontti Eurooppa. Komissio
esittää tutkimus- ja innovaatiorahoituksen marginaalista
kasvattamista nykyisestä Horisontti 2020 -ohjelman 76
miljardista eurosta 80,9 miljardiin euroon. Green Dealin
myötä 35 prosenttia Horisontti Euroopan rahoituksesta ohjataan ilmastotavoitteisiin liittyviin hankkeisiin.
Ilmastotavoitteiden valossa metsäteollisuus pitää tärkeänä, että kestävään metsien käyttöön perustuva biopohjainen kiertotalous olisi vahvasti esillä Horisontti Eurooppa -ohjelman temaattisissa painopistevalinnoissa.
EU:n tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmilla rahoitetaan
yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten pitkäjänteistä,
kansainvälistä tutkimustoimintaa sekä verkottumista ja tutkijoiden liikkuvuutta. Erityisesti Horisontti Eurooppa -ohjelman
pilari 2:n puitteissa rahoitettava, eurooppalaisen teollisuuden
kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä toiminta on oleellista
innovaatioiden nopean yhteiskunnallisen käyttöönoton
turvaamiseksi. On tärkeää, että jatkossakin kaiken kokoisten
yritysten lähellä olevaa tutkimusta ja innovaatioita tuetaan.
Vain kytkemällä yritykset mukaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan mahdollistetaan ilmastotavoitteidenkin kannalta
tarvittavien investointien toteutuminen.
Tutkimusrahoituksen lisäksi ratkaisevia ovat erilaiset
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan yhteistyömuodot ja
rahoitustyökalut. Komissio valmistelee sekä haaste- että
missiopohjaista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Tämä on
metsäteollisuuden mielestä kannatettavaa. Metsäteollisuus
pitää julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokumppanuuksia (PPP), missioita ja teknologia-alustoja keskeisinä

EU:n tutkimusohjelmat:
cordis.europa.eu
bbi-europe.eu
build4people.org
spire2030.eu
forestplatform.org
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masta onkin tärkeää, että rahastosta tukea hakevia hankkeita
arvioitaisiin ensisijaisesti odotettujen vaikutusten perusteella eikä eri toimialojen pääsyä hakujen piiriin rajoitettaisi
missään vaiheessa esimerkiksi jäykin teollisuuspoliittisin
perustein.

TERVETULLUT LISÄYS EU:N
TYÖKALUPAKKIIN
EU on vuonna 2020 käynnistämässä hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävien investointien rahoitusohjelman. 10
miljardin euron suuruinen Innovation Fund (IF) pääomitetaan päästökaupan tuotoilla. Tuella jaetaan riskiä
ilmastotavoitteita toteuttavissa suurinvestointihankkeissa uusiutuvan energian, hiilidioksidin talteenoton
ja varastoinnin, energian varastoinnin ja energiaintensiivisten toimialojen uusiutumisen alueilla. IF rahoittaa
pääomakuluiltaan yli 7,5 miljoonan euron suuruisia
hankkeita. Tukea saa myös juokseviin kuluihin. Rahasto
tukee investointiin liittyviä ylimääräisiä kuluja maksimissaan 60 prosenttisesti jopa 10 vuoden ajan. Hankkeita
arvioidaan kasvihuonekaasuvähennysten, innovatiivisuuden, kehitysasteen, ratkaisun skaalautuvuuden, ja
kustannustehokkuuden perusteella.

Innovation Fund: ec.europa.eu/clima/policies/innovati-on-fund_en

On tärkeää, että tukea
hakevia hankkeita
arvioidaan ensisijaisesti
odotettujen vaikutusten
perusteella.

Metsäteollisuus pitää Innovation Fundia tervetulleena lisäyksenä. Vähähiilisyyttä edistävien teknologisten innovaatioiden
investointeja, demonstraatioita ja käyttöönottoa kiihdyttävä instrumentti paikkaa suuren aukon eurooppalaisessa
innovaatiorahoitusjärjestelmässä. Järjestelmä ei ole aiemmin
samassa mittakaavassa huomioinut riskinjakotarpeita, jotka
liittyvät uusien teknologioiden käyttöönottoon, markkinakokeiluihin ja kaupalliseen skaalaukseen tähtääviin ponnisteluihin. Monet Innovation Fundin ydinominaisuudet toimivat
tehokkaina investointikannustimina: tukea myönnetään niin
pääomainvestointeihin kuin juokseviin kuluihin. Innovation
Fund tukee erityisesti veturiyritysten suuria investointihankkeita, tukea voi hakea yksi yksittäinen yritys ja hankekohtaiset
rahoituspäätökset ovat kestoltaan jopa 10 vuoden mittaisia.
Innovation Fund tukee metsäteollisuuden kannalta strategisesti merkittäviä teknologia-alueita, joilla on myönteisiä
vaikutuksia suomalaisen teollisuuden uudistumiseen ja
pitkän aikavälin kilpailukykyyn. Metsäteollisuuden näkökul-

TUTKIMUS, KEHITYS JA INNOVAATIOT
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TUTKIMUKSEN, KEHITYKSEN JA
INNOVAATIOIDEN PAINOPISTEET

BIOTALOUS PUUTTUU
GREEN DEAL
-PAINOTUKSISTA
Green Dealin mukaan Horisontti Eurooppa -ohjelman
budjetista 35 prosenttia osoitetaan ilmastoasioihin
liittyviin hankkeisiin. EU korostaa uusien teknologioiden
laaja-alaisen käyttöönoton tukemista ja poikkitoimialaisten arvoketjujen synnyttämistä. Metsäteollisuus
pitää ehdotusta hyvänä, mutta korostaa, että biotalouden puuttuminen Green Dealin sanastosta on ohjelman
tavoitteiden näkökulmasta ristiriitaista. Siten metsäteollisuuden innovatiivisten kehityshankkeiden ja fossiilisia
raaka-aineita korvaavien tuotteiden asema innovaatiorahoitushauissa jää epäselväksi.

Metsäteollisuuden
innovatiivisten
kehityshankkeiden
asema innovaatiorahoitushauissa jää
epäselväksi.

Horisontti Eurooppa -ohjelmaan ehdotetaan innovaatiokumppanuuksien ja missioiksi kutsuttujen rahoitusohjelmien
valjastamista. Näiden toteutuksessa EU tulee painottamaan
yhteistyötä yritysten ja tutkimusmaailman välillä. Kasvu- ja
pk-yritykset huomioidaan erityisesti European Innovation
Council:n yhteydessä. Kuljetuksen, akkuteknologian, puhtaan vedyn, vähähiilisen teräksen ja rakennetun ympäristön
lisäksi kumppanuuksien ehdotetut teemat sisältävät myös
metsäteollisuudelle hyviä rahoitusmahdollisuuksia tarjoavan
biopohjaisen kiertotalouden.
Digitalisaatio nostetaan keskeiseksi TKI-tavoitteisiin
liittyväksi teemaksi. Green Deal’in yhteydessä digitaalisia
ratkaisuja kehitetään erityisesti ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi. Panostukset digitaaliseen infrastruktuuriin ja
tekoälyyn tehdään paremman ja datalähtöisen päätöksenteon tukemiseksi, ympäristöilmiöihin ja -haasteisiin liittyvän
systeemisen ymmärryksen syventämiseksi, ja talouden
ekologisen uudistumisen kiihdyttämiseksi.
LISÄTIETOJA: Antti Tahvanainen
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Outi Nietola
logistiikkapäällikkö
outi.nietola@forestindustries.fi
040 194 4776
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vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa koskevan direktiivin vuonna 2021. Lisäksi komissio aikoo tehdä esityksen
ilmanlaatuun vaikuttavien päästöjen rajoittamisesta polttomoottoriajoneuvoissa. Esityksen aikataulu on auki.
EU:n tasolla tulivat vuonna 2019 voimaan raja-arvot
raskaan kaluston CO2-päästöille. Raja-arvot ovat voimassa
myös henkilö- ja pakettiautoille. Ajoneuvovalmistajia koskevien raja-arvojen mukaan raskaan kaluston keskimääräisten
päästöjen tulee vuonna 2025 olla 15 prosenttia ja vuonna
2030 vastaavasti 30 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019.
Vuoden 2025 osalta päästöraja on pakollinen, mutta vuoden
2030 päästörajan saavuttamista arvioidaan uudelleen vuonna 2022.
Metsäteollisuuden näkökulmasta komission aikeet laajentaa päästökauppajärjestelmä EU:n tasolla merenkulkuun
ja mahdollisesti myös tieliikenteeseen ovat hankalia. Merenkulussa toimialan tavoite on ollut sääntelyn yhtenevyys ja
voimaantulo kaikilla maailman merialueilla samaan aikaan
sekä vaikutusten perusteellinen arviointi ennen sääntelyn
voimaantuloa. Tieliikenteen sisällyttäminen päästökauppaan
EU:n sisällä on ehdotuksena tuoreempi. Ehdotusten kustannus- ja kilpailukykyvaikutukset ovat auki.
Myös komission kategorinen tavoite siirtää tiekuljetuksista tietty osa raiteille on metsäteollisuuden näkökulmasta
epärealistinen ja ei-toivottava, ottaen huomioon mm. toimialan kuljetusketju ja -tarpeet, kuljetusmuotojen luontaiset roolit sekä kilpailun puuttumisen raidekuljetuksista.
Liikenteen hinnoittelun osalta metsäteollisuuden tavoite on
säilyttää jäsenmaiden päätösvalta siinä, otetaanko raskaan
liikenteen tiemaksut käyttöön vai ei.

SÄÄNTELY EI
SAA HEIKENTÄÄ
TEOLLISUUDEN
KUSTANNUSTEHOKKUUTTA JA
TOIMITUSVARMUUTTA
Logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvän sääntelyn osalta
EU:n painopiste pysyy vahvasti päästöjen vähentämisessä. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että tiukkenevat
tavoitteet eivät heikennä metsäteollisuuden logistiikan
kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta.
Osana Green Deal -ohjelmaa komissio on tekemässä ehdotuksen kestävän ja älykkään liikenteen strategiasta loppuvuonna 2020. Komission tavoite on siirtää 75 % kuljetuksista
teiltä raiteille ja sisävesille. Tätä varten on vuodesta 2021
eteenpäin odotettavissa raide- ja sisävesiliikenteen kapasiteetin lisäämistä ja hallintaa koskeva ehdotus.
Komissio haluaa liikenne- ja kuljetuspalvelujen ympäristö- ja terveysvaikutusten heijastuvan nykyistä paremmin
kyseisten palvelujen hintaan. Komissio on ehdottamassa
päästökaupan laajentamista merenkulkuun vuoden 2021 kesällä ja selvittää myös tiekuljetusten päästöjen sisällyttämistä
päästökauppaan. Merenkulun päästökaupan osalta vaikutusarvio on tekeillä. Lisäksi tarkoitus on edistää tieliikenteen
hinnoittelua EU-alueella, mukaan lukien raskaan liikenteen
tiemaksut (mahdollinen eurovinjettidirektiivin pois vetäminen). Energiaverodirektiivin uudistamisen yhteydessä kesällä
2021 on tarkoitus arvioida myös meri- ja lentoliikenteen
polttoaineiden verovapauden poistamista.
Vaihtoehtoisten käyttövoimien ja jakeluinfran kehittämistä on tarkoitus tukea ja vauhdittaa. Komissio aikoo uudistaa

LISÄTIETOJA: Outi Nietola
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MERENKULKU

KANSAINVÄLISEN
YMPÄRISTÖSÄÄNTELYN
TIUKENTAMINEN JATKUU
Metsäteollisuus on korostanut, ettei erillisiä vain Itämerta tai EU-aluetta koskevia päästörajoituksia tule valmistella ja että sääntelyn vaikutukset elinkeinoelämälle on
selvitettävä ennen päätöksentekoa.
Rikkipäästöjen globaali enimmäisraja laski 0,5 prosenttiin
vuoden 2020 alussa. Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin
kanaalissa rikkipäästöjen enimmäisraja laski 0,1 prosenttiin
jo vuoden 2015 alussa. Aiempaa tiukempi, uusia laivoja koskeva typpisääntely on astumassa Itämerellä voimaan vuonna
2021. Komissio on tekemässä ehdotuksen EU-laajuisesta
merenkulun päästökaupasta kesällä 2021.
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n alustava strategia merenkulun CO2-päästöjen alentamiseksi hyväksyttiin
huhtikuussa 2018, lopullinen on tarkoitus hyväksyä vuonna
2023. EU-alueella on ollut jo vuodesta 2015 asti voimassa yli
5 000 vetoisuuden aluksia koskeva MRV-asetus merenkulun
hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamiseksi ja raportoimiseksi. Ensimmäiset päästömittaukset
tehtiin vuoden 2018 päästöistä. Metsäteollisuuden tavoite
on, että globaalin ja EU-tason järjestelmät CO2-päästöjen
vähentämiseksi olisivat yhtenevät. Merenkulun päästöjen
vähentämiskeinoja on tarkasteltu myös liikenne- ja viestintäministeriön vetämässä fossiilittoman liikenteen tiekarttatyössä, joka valmistui vuoden 2020 lopussa. Metsäteollisuus
on pitänyt välttämättömänä eri päästövähennyskeinojen
kustannus- ja kilpailukykyvaikutusten arvioimista ennen
sääntelyyn sitoutumista.

CO2-päästöjen
vähentämiseen
tähtäävien järjestelmien tulee olla
globaalisti yhteneväisiä.

LISÄTIETOJA: Outi Nietola
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EU:N BIODIVERSITEETTISTRATEGIA

sijaitsee runsaasti metsiä ja turvemaita. On varmistettava, etteivät biodiversiteettistrategian toimenpiteet uhkaa metsäteollisuuden puun käyttöä ja sen mahdollista lisäämistä. Puun
käytön rajoittaminen vaarantaisi sekä nykyisen tuotannon
että tulevaisuuden investoinnit biopohjaisen kiertotalouteen.
Metsäteollisuus korostaa, että metsäpolitiikka kuuluu
jäsenvaltioiden kansalliseen päätäntävaltaan, ja tämän tulee
näkyä strategian sisältämissä metsäkysymyksissä ja -määritelmissä, kuten primäärimetsän ja vanhan metsän määritelmä sekä niin sanottu closer-to-nature-forestry.
Jatkotyössä Suomella on oltava yhtenäinen ja selkeä
näkemys metsätalouden merkityksestä kestävän talouden
ajurina.

STRATEGIAN
TOIMENPITEISSÄ
HUOMIOITAVA
KESTÄVYYDEN KAIKKI OSAALUEET
Euroopan komissio julkaisi EU:n päivitetyn biodiversiteettistrategian toukokuussa 2020. Tavoitteena on
varmistaa luonnon monimuotoisuuden elpyminen
vuoteen 2050 mennessä. Keinoiksi strategia nimeää
muun muassa suojelupinta-alan merkittävän lisäämisen
ja heikentyneiden ekosysteemien ennallistamisen. Strategia pyrkii luonnon monimuotoisuuden sisällyttämiseen
läpileikkaavana eri politiikkasektoreille.

LISÄTIETOJA: Tuomas Nirkkonen

Metsäteollisuus pitää luonnon monimuotoisuuden turvaamista tärkeänä – kestävyyden kaikki kolme osa-aluetta
huomioiden. EU:n uuden biodiversiteettistrategian luonnon
monimuotoisuutta koskevat suojelu- ja ennallistamistavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia. Valitettavasti strategia
laadittiin ilman kattavaa arviota sen taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista, eikä siinä tunnisteta kestävän metsätalouden merkitystä.
Metsäteollisuuden mielestä päätökset suojelu- ja ennallistamistavoitteista on tehtävä kansallisella tasolla. Niihin on
pyrittävä jäsenmaiden valitsemilla keinoilla ja jäsenmaiden
olosuhteet huomioiden. Suojelu- ja ennallistamispinta-alojen suoran kasvattamisen sijaan tulee huomioida kestävässä metsänhoidossa jo käytettyjä toimenpiteitä luonnon
monimuotoisuuden edistämiseksi. Suojelu tulee kohdistaa
kriittisiin kohteisiin.
Biodiversiteettistrategiassa esitetään turvemaiden sekä
primääri- ja vanhojen metsien merkittävää suojelua. Suomesta ei saa tulla taakankantajaa sen takia, että maassamme

METSÄT JA LUONNONVARAT

Suomella on oltava
yhtenäinen näkemys
metsätalouden
merkityksestä
kestävän talouden
ajurina.
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METSÄKATO

KOKO ARVOKETJU
MUKAAN

SUOMALAISEN
METSÄTEOLLISUUDEN
PUUNHANKINTA EI
AIHEUTA METSÄKATOA

Komissio aikoo päivittää EU:n metsästrategian vuoden
2021 alussa. Metsästrategian uudistamisessa metsäteollisuus pitää tärkeänä kokonaisvaltaista lähestymistapaa
metsien kestävään käyttöön sekä koko metsäteollisuuden arvoketjun huomioon ottamista. Kestävän metsätalouden ja puupohjaisten tuotteiden yhdessä luomien,
ilmastonmuutosta torjuvien ratkaisujen tulee olla strategian keskiössä.

Metsäkato aiheuttaa globaalisti luonnon monimuotoisuuden heikentymistä. Komission tavoitteena on varmistaa, ettei EU:ssa myytävien tuotteiden tuotanto aiheuta
metsäkatoa.

EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, vaan päätäntävalta
metsiä koskevissa asioissa on pääosin jäsenmailla. Vuoteen
2020 voimassa olevan EU:n metsästrategian tavoitteena on
ollut edistää metsien monipuolista ja kestävää käyttöä sekä
koko metsäsektorin merkitystä biotalouden, kasvun ja työllisyyden edistäjänä. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että sama
tavoite jatkuu myös tulevalla strategiakaudella.
Metsäteollisuuden mielestä uuden metsästrategian ja
vuonna 2018 julkaistun EU:n biotalousstrategian välille tulisi
löytää vahva yhteys. Valitettavasti biotalousstrategialla ei kuitenkaan nähdä roolia komission Green Dealissä, vaan metsästrategia halutaan linkittää entistä vahvemmin vain EU:n
biodiversiteetti- ja ilmastopolitiikkaan. Metsiä ei tule nähdä
vain hiilinieluina ja biodiversiteettikeitaina. Metsästrategiassa
tulisi tunnistaa kestävän metsätalouden kokonaisvaltainen
rooli sekä positiiviset vaikutukset metsätuhojen torjunnassa.
EU:n tulee myös tunnistaa tärkeä roolinsa kansainvälisessä
metsien kestävän käytön edistämisessä.

Lähes 80 prosenttia kaikesta globaalista metsäkadosta
johtuu soijan, naudanlihan, palmuöljyn, kahvin ja kaakaon
kaltaisten hyödykkeiden tuotannon kasvusta. Komissio laati
metsäkatoa koskevan tiedonannon vuonna 2019 ja toteuttaa
syksyn 2020 aikana konsultaation metsäkadosta ja EU:n puutavara-asetuksesta. Komissio kertoo työsuunnitelmassaan
antavansa metsäkatoa ehkäisevän lainsäädäntöehdotuksen
kesällä 2021.
Aloitteen valmistelussa otetaan huomioon myös
FLEGT-lupajärjestelmän ja puutavara-asetuksen toimivuustarkastelu (kts. FLEGT-politiikkaa ja puutavara-asetusta
koskevat tekstit s. 28 ja s.29). Metsäkadon ehkäisyn keinoiksi
harkitaan muun muassa pakollisten tuotemerkintöjen
käyttöönottoa, yritysten raportoinnin lisäämistä, asianmukainen huolellisuuden varmistamista toimitusketjuissa (due
diligence) sekä jalanjälkilaskelmia.
Metsäteollisuus korostaa, että metsäteollisuusyritykset
ovat vastuullisen toiminnan ytimessä. Suomalaisen metsäteollisuuden puunhankinta ei aiheuta metsäkatoa ja metsäteollisuus varmistaa puun alkuperän ja laillisuuden. EU:n
puutavara-asetus on toiminut hyvin, eikä sen päivittämiseen
ole tarvetta tuotelistaa lukuun ottamatta. Lainsäädännön
lisäksi vapaaehtoisilla kestävyyttä osoittavilla metsäsertifiointijärjestelmillä on tärkeä rooli ehkäistäessä metsäkatoa.

LISÄTIETOJA: Tuomas Nirkkonen

LISÄTIETOJA: Tuomas Nirkkonen
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FLEGT

Komissio on laatinut FLEGT-politiikan yksityiskohtaisen
vuoteen 2022 ulottuvan työsuunnitelman. Työsuunnitelmaan
on odotettavissa päivitystä seuraavan kerran komission
esitettyä toimenpiteitä metsäkadon ehkäisemiseksi.
Tuottajamaissa tavoitteena on edelleen parantaa sidosryhmien osallistamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä
edistää hallinnon kehittämistä. Lisäksi pyritään parantamaan
yhteistyötä suurien tuojamaiden, kuten USA:n, Australian
ja Japanin kanssa laillisen puun ja puutuotteiden kaupan
edistämiseksi.
Metsäteollisuus pitää FLEGT-politiikan toimeenpanon
tehostamista ja entistä selkeämpää arviointia tärkeänä.
Politiikan tulisi jatkossakin keskittyä kolmansien maiden metsälainsäädännön ja -hallinnon sekä inventoinnin kehittämiseen. Politiikan seitsemästä kohdasta tulisi tinkiä ja keskittää
voimat nykyistä pienempään kokonaisuuteen.

LAITTOMAN PUUKAUPAN
TORJUNNASSA
KESKITETTÄVÄ
VOIMAVAROJA
FLEGT-toimintaohjelman tavoitteena on vähentää globaalia laitonta puunkorjuuta ja puukauppaa (FLEGT on
lyhennys sanoista Forest Law Enforcement, Governance
and Trade in Timber). Ohjelman keskeisimmät työkalut
ovat EU:n puutavara-asetus ja FLEGT-lupajärjestelmä.
Komissio tarkastelee parhaillaan sekä FLEGT-asetuksen
että puutavara-asetuksen toimivuutta. Metsäteollisuus
korostaa FLEGT:n roolia erityisesti kolmansien maiden
metsälainsäädännön ja -hallinnon kehittämisessä.

LISÄTIETOJA: Tuomas Nirkkonen

EU:n FLEGT-ohjelma keskittyy metsälainsäädännön valvontaan, metsähallintoon ja puukauppaan. Politiikan tavoitteena
on vähentää laitonta puunkorjuuta edistämällä kestävää
metsätaloutta, kehittämällä hallintoa ja tukemalla laillisen
puutavaran ja siitä jalostettujen puutuotteiden kauppaa.
Ohjelma sisältää seitsemän teemaa, joista parhaiten
ovat edenneet tuki tuottajamaille ja puukauppa. Ohjelma
on edistänyt useiden kolmansien tuottajamaiden metsähallinnon kehitystä ja luonut puukauppaan laillisuutta vaativaa
lainsäädäntöä. Sen pohjalta on lisäksi rakennettu FLEGT-lupajärjestelmä yhdessä EU:n ulkopuolisten kumppanuusmaiden (Voluntary Partnership Agreement, VPA) kanssa.
Lupajärjestelmässä on mukana useita maita, mutta
toistaiseksi vain Indonesiasta on tuotu lupajärjestelmän puitteissa puutavaraa EU-alueelle. Lupajärjestelmä edellyttää,
että Indonesian viranomainen antaa puutavaran ja tuotteiden laillisuudesta todistuksen, jonka maahantuoja esittää
tuodessaan tavarat EU:n alueelle. Siten maahantuojan ei
tarvitse toteuttaa EU:n puutavara- asetuksen edellyttämää
riskinarviointia (kts. EU:n puutavara-asetus s. 29).

METSÄT JA LUONNONVARAT

Metsäteollisuus
pitää FLEGTpolitiikan toimeenpanon tehostamista
ja entistä selkeämpää arviointia tärkeänä.
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PUUTAVARA-ASETUS

METSÄBIOMASSAN
KESTÄVYYSKRITEERIT

TÄRKEÄ TYÖKALU
KAMPPAILUSSA LAITONTA
PUUN KAUPPAA VASTAAN

TARKASTELUN
PERUSTUTTAVA
RISKINARVIOINTIIN

EU:n puutavara-asetuksen tarkoituksena on estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden saapuminen
ja käyttö EU:n alueella. Komissio arvioi puutavara-asetusta vuosien 2020-2021 aikana. Metsäteollisuus pitää
puutavara-asetusta tärkeänä työkaluna, kun taistellaan
laittoman puun kauppaa vastaan.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi astui voimaan
vuoden 2018 lopussa. Metsäteollisuus korostaa, että
2030-ilmastotavoitteiden päivityksen yhteydessä ei
tule muuttaa nykyisiä biomassan kestävyyskriteerejä.
Metsäteollisuus pitää tärkeänä kestävyyden riskiperusteista arviointia, joka ottaa huomioon jo olemassa olevan
kansallisen ja EU-lainsäädännön.

EU:n puutavara-asetuksen tavoitteena on estää laittomasti
korjatun puun ja siitä jatkojalostettujen tuotteiden markkinoille pääsy EU:ssa. Asetus kattaa EU:ssa ja kolmansissa
maissa tuotetun puun, puutavaran ja puutuotteita. Komissio
toteuttaa syksyn 2020 aikana konsultaation EU:n puutavaraasetuksesta ja metsäkadosta. Euroopan parlamentti toivoo
komissiolta puutavara-asetuksen integroimista osaksi metsäkatolainsäädäntöä, jota komissio ehdottaa kesällä 2021.
Puutavara-asetuksen tuotekattavuuden aukot ovat
herättäneet keskustelua. Tämä nousi esille myös asetusta
koskevassa evaluoinnissa. Listalta puuttuvat muun muassa
painotuotteet, puiset tuolit ja puiset keittiötarvikkeet, mikä
asettaa EU:ssa valmistetut ja kolmansista maista tuodut tuotteet eriarvoiseen asemaan. Tuotekattavuuden mahdollinen
laajentaminen sisältyy käynnissä olevaan puutavara-asetuksen arviointiin. Metsäteollisuus kannattaa tuotekattavuuden
laajentamista, sillä se auttaisi tasavertaistamaan kilpailutilannetta Euroopassa valmistettujen ja kolmansista maista
tuotujen tuotteiden välille.
Metsäteollisuus pitää puutavara-asetusta toimivana
työkaluna taisteltaessa laitonta puukauppaa vastaan ja
korostaa valvovien viranomaisten yhdenmukaista toimintaa
tasapuolisen kilpailutilanteen varmistamiseksi. Toisaalta on
varmistettava, että päätökset mahdollisista rangaistuksista ja
sanktioista tehdään jatkossakin kansallisista lähtökohdista.

Direktiivin yhtenä ydinajatuksena on uusiutuvan energian
tuotannon kestävyys. Metsäperäiselle biomassalle on laadittu
omat kestävyyskriteerit ja ne on erotettu maataloudenbiomassoista. Metsäbiomassan kestävyyskriteerit koskevat nestemäisten biopolttoaineiden lisäksi kiinteitä biopolttoaineita
eli siten myös biomassoihin perustuvaa sähkön ja lämmön
tuotantoa. Kestävyys määritellään kuudella kriteerillä, jotka
huomioivat puun laillisuuden, metsän uudistamisen, metsäluonnon suojelun, maaperän laadun sekä metsävarojen ylläpidon ja metsien hiilinielujen kehityksen seurannan (LULUCF)
pitkällä aikavälillä. Kestävyyskriteeristö koskee laitoksia,
joiden polttoaineteho on vähintään 20 megawattia.
Kestävyyden tarkastelu perustuu riskinarviointiin, joka
huomioi biomassan hankintamaan metsä- ja ympäristölainsäädännön sekä valtion tason inventointimenetelmät. Jos
kestävyyttä ei voida osoittaa valtion tasolla, on tarkastelu
siirrettävä puunhankinta-alueelle.
Puunhankinta-alueen tarkastelussa on mahdollista
hyödyntää vapaaehtoisia markkinalähtöisiä sertifiointijärjestelmiä, jos ne täyttävät komission edellyttämät vaatimukset.
Metsäpään kestävyyden todentamista ei edellytetä, jos
energia tuotetaan metsäteollisuuden tähteistä tai jätteistä.
Sen sijaan kasvihuonekaasupäästöjen riittävä väheneminen

LISÄTIETOJA: Tuomas Nirkkonen
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pakkausmateriaalia.
EU:n kasvinterveyslainsäädäntö kävi läpi mittavan uudistamisprosessin. Uudet kasvintuhoojien vastaisia suojatoimia
ja virallista valvontaa koskevat asetukset ovat nyt voimassa.
EU-säädösten sisältämät kasvintuhoojat ovat alkuperäiseen lajistoomme kuulumattomia tuhoojia. Ne luokitellaan
haitallisuuden mukaan. Uudessa säädöksessä on määritelty
erityisen vaaralliset tuhoojat eli niin sanotut prioriteettituhoojat. Prioriteettituhoojalistalla olevien tuhoojien osalta
edellytetään jäsenmaatasoista seurantaa, raportointia sekä
valmiussuunnitelmien tekoa ja hätätoimien harjoittelua. Listalla olevia metsätuholaisia ovat muun muassa mäntyankeroinen, aasianrunkojäärä ja kiinanrunkojäärä. Jäsenmaiden
tulee toteuttaa ensimmäiset prioriteettituhoojakartoitukset
vuonna 2020.
Lainsäädännön tavoitteena on puuttua EU:ta uhkaaviin
kasvintuhoojiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa ja riskiperusteisesti. Erityisessä tarkkailussa ovat uudet tuontireitit
tai -maat sekä kasvit ja kasvituotteet, jotka voivat aiheuttaa
toistaiseksi tuntemattomia kasvinterveysriskejä.

suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin koskee kaikkea metsäperäisen bioenergian tuotantoa.
Jäsenvaltioiden on vietävä direktiivin edellyttämät
muutokset omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä siten, että
säädökset astuvat voimaan viimeistään 30.6.2021. Direktiivin
avaaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että vuonna 2021
voimaan tulevista käytännöistä ei ehdittäisi saada juurikaan
kokemuksia uutta lainsäädäntöprosessia varten.
LISÄTIETOA: Tuomas Nirkkonen
ec.europa.eu/energy/en

KASVINTERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ

VAARALLISTEN
KASVINTUHOOJIEN
LEVIÄMINEN ESTETTÄVÄ

LISÄTIETOA: Tuomas Nirkkonen, Juha Palokangas
ec.europa.eu/food/plant_en

EU:n kasvinterveyden suojelemista ja virallista valvontaa koskevien uusien lakien soveltaminen aloitettiin
pääosin joulukuussa 2019. Metsäteollisuus pitää tärkeänä suomalaisten metsien terveydestä huolehtimista
korkealaatuisen raaka-aineen hankinnan turvaamiseksi.
Tuontiin ja kauppaan liittyvien mahdollisten rajoitusten
on perustuttava selkeään viranomaisten osoittamaan
riskiin. Lainsäädäntö ei saa toimia kaupan esteenä eikä
lisätä tarpeetonta byrokratiaa EU:n sisällä tai tuotaessa
kasviperäisiä tuotteita kolmansista maista EU:n alueelle.
EU:lla on yhteinen kasvinterveyslainsäädäntö, jonka
tavoitteena on estää vaaralliseksi luokiteltujen kasvintuhoojien leviäminen EU:n alueelle ja edelleen maasta toiseen.
Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia ja rajoituksia kasvien ja
kasvituotteiden tuonnille EU:n ulkopuolelta sekä esimerkiksi
kasvien myynnille. Metsien osalta vaatimukset koskevat
metsäpuiden siemeniä ja taimia sekä puutavaraa ja puista
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YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA

lisena valtiontukitoimenpiteenä. Yhteinen maatalouspolitiikka ohjaa maa- ja metsätalousalan sekä maaseutualueiden
valtiontukea koskevia suuntaviivoja. Kyseisiä suuntaviivoja
sovelletaan metsätalouteen lähinnä kestävän metsätalouden
rahoituslain eli niin kutsutun KEMERA-tuen toimeenpanossa.
KEMERA-tuki rahoitetaan kokonaisuudessaan kansallisista
varoista.
Metsäteollisuus korostaa metsäsektorin merkitystä luotaessa työpaikkoja ja kasvua maaseudulle. Lisäksi puupohjaiset tuotteet tarjoavat useita ilmasto- ja ympäristömyönteisiä
ratkaisuja, jotka edesauttavat maaseudun kehittämistä myös
tulevaisuudessa. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että CAP
mahdollistaa jatkossakin laajan valikoiman metsätaloustoimenpiteitä, ei pelkästään ympäristötoimia. Lisäksi valtiontukisääntöjen tulee CAP-asetusten tavoin olla aiempaa
väljemmät ja jättää tilaa kansallisille olosuhteille.

MAATALOUSPOLITIIKAN
MAHDOLLISTETTAVA LAAJA
VALIKOIMA METSÄTALOUSTOIMENPITEITÄ
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy, CAP) kehys on voimassa seitsemän vuotta
kerrallaan. Komissio antoi kesäkuussa 2018 ehdotuksen
vuosien 2021-2027 politiikkakehykseksi. EU:n monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelujen aiheuttaman
epävarmuuden vuoksi CAP:n osalta on sovittu kahden
vuoden (2021-2022) siirtymäkaudesta. Maatalouspolitiikka sisältää myös metsiä koskevia toimenpiteitä.
Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että CAP mahdollistaa
jatkossakin laajan valikoiman metsätaloustoimenpiteitä,
ei pelkästään ympäristötoimia.

LISÄTIETOA: Tuomas Nirkkonen
ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/com-mon-agricultural-policy_en

CAP:a koskevien äänestysten toivotaan toteutuvan parlamentissa ja neuvostossa vuoden 2020 aikana. Tällöin uuden
kauden mukainen yhteinen maatalouspolitiikka alkaisi
vuoden 2023 alusta.
Kahden vuoden siirtymäkaudelle näyttää olevan tarvetta,
sillä varsinaisten CAP-asetusten osalta neuvoston ja parlamentin välisen poliittisen sovun löytyminen mennee pitkälle
ensi vuoteen, jonka jälkeen jäsenmaat vielä viimeistelevät
CAP-suunnitelmat, päivittävät kansalliset lainsäädännöt ja
järjestelmät.
Vaikka EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, metsien
käyttöä ohjaillaan usean eri EU-politiikan kautta. EU:n maatalouspolitiikka on yksi näistä. Metsiin liittyvät toimet ovat
olleet osa yhteistä maaseudun kehittämispolitiikkaa (pilari
II). Jatkossa I- ja II-pilarin tuet toteutetaan yhden kansallisen
strategisen suunnitelman alla.
Kansallisesti on tavoiteltu sitä, että säännöt vastaavat
toisiaan, tehtiinpä toimenpide sitten osana CAP:ia tai kansal-

Metsien käyttöä
ohjaillaan usean eri
EU-politiikan kautta.
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NOLLAPÄÄSTÖTOIMINTASUUNNITELMA

TEOLLISUUSPÄÄSTÖDIREKTIIVI

PÄIVITYKSESSÄ
VÄLTETTÄVÄ
PÄÄLLEKKÄISTÄ
LAINSÄÄDÄNTÖÄ

TAVOITTEENA MYRKYTÖN
YMPÄRISTÖ
Myrkyttömän ympäristön luomiseen liittyviin haasteisiin
vastaamiseksi komissio aikoo julkaista nollapäästötoimintasuunnitelman ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Lokakuussa
2020 komissio hyväksyi EU:lle kestävyyttä edistävän
kemikaalistrategian. Strategia on ensimmäinen askel
kohti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ilmoitettuja saasteettomuuden ja myrkyttömän ympäristön
tavoitteita.

Teollisuuspäästödirektiivin arviointi valmistui syyskuussa 2020. Green Dealissä on esitetty, että vuonna 2021
komissio käy läpi toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa
isojen teollisuuslaitosten päästöihin. Komission direktiiviehdotusta odotetaan vuoden 2021 loppuun mennessä.
Teollisuuden ilmaan ja veteen suuntautuvia päästöjä säädellään teollisuuspäästödirektiivillä ja toimialakohtaisilla parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa kuvaavilla BAT-päätelmillä.
Teollisuuspäästödirektiivin arviointiin sisältyi myös BAT-asiakirjojen valmisteluprosessin arviointi. Arvioinnin mukaan
teollisuuspäästödirektiivillä on ollut tärkeä rooli päästöjen
vähentämisessä, erityisesti ilmapäästöjen osalta, mutta vähäisempi kontribuutio kiertotalouden ja ilmastotavoitteiden
edistämisessä. Teollisuuspäästödirektiivin hallintomalli, ml.
BAT-asiakirjojen valmisteluprosessi, on ollut menestystarina
ja sitä pidetään EU:n keskeisenä lainsäädäntöinstrumenttina. Arvioinnissa esitettiin lisäksi kehitysehdotuksia liittyen
direktiivin soveltamisalaan, keskeisiin vaatimuksiin, prosessin
läpinäkyvyyteen sekä asianosaisten ja sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksiin.
Teollisuuspäästödirektiivi ja sektorikohtaiset BAT-päätelmät ovat johtaneet teollisuuden päästöjen merkittävään
vähentämiseen. Päästöjä on vähennetty paljon myös aikaisemmin. Esimerkiksi Suomen metsäteollisuus on vähentänyt
tuotantoon suhteutettuja ravinnepäästöjään 58 % ja hiukkaspäästöjään 88 % vuodesta 1992. On tärkeää, että päästöjen
vähentämistoimien kustannusvaikutukset ovat kohtuullisia
suhteessa ympäristöhyötyihin.
Green Dealin mukaan isojen teollisuuslaitosten päästöjä

Metsäteollisuus pitää hyvänä, että päästöjä tarkastellaan
suunnitelmallisesti kokonaisuutena ja niitä koskevaa sääntelyä aiempaa systemaattisemmin. On kuitenkin tärkeää,
että nollapäästöistä puhutaan ennemmin visiona kuin
tavoitteena, sillä nollapäästöt ovat käytännössä mahdottomuus. Teollisuuden päästöjen vähentämiseen on panostettu
merkittävästi viime vuosina. On hyvä, että myös muita päästölähteitä tarkastellaan. Vesien osalta komissio suunnittelee
toimenpiteitä koskien esimerkiksi hulevesiä ja lääkkeitä.
Ilmanlaadun parantamiseksi ja paikallisten viranomaisten
auttamiseksi komissio ehdottaa toimenpiteitä valvontaan,
ilmanlaatusuunnitelmiin ja ilmanlaadun raja-arvoihin liittyen.
Metsäteollisuus tukee kemikaaleja koskevan oikeudellisen kehyksen yksinkertaistamista, läpinäkyvyyden lisäämistä
kemikaaleja koskevissa toimenpiteissä sekä kemikaalien
turvallisempaa ja kestävämpää käyttöä. On tärkeää, että kemikaaleja koskevat päätökset perustuvat riskinarviointeihin.
LISÄTIETOJA: Fredrik Blomfelt
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teollisiin tarkoituksiin ja tuotteisiin.
Kiertotalouden edistämisessä komissio on painottanut tähän mennessä paljon jätteiden keräys-, lajittelu- ja kierrätysnäkökulmaa. Materiaalien substituutiota, eli uusiutumattomista raaka-aineesta valmistettujen tuotteiden korvaamista
uusiutuvista valmistetuilla, ei ole nähty osana ratkaisua.
Etenkin biopohjaiset kuidut, tekstiilit, komposiitit, muovit, energia ja rakentaminen tulisi nähdä osana kiertotalousratkaisua. Sääntelyn tulisi kierrätyksen ohella edistää näiden
käyttöä.
Komissiossa on myös eri yhteyksissä pohdittu velvoitetta käyttää tuotteissa kierrätettyjä ja muita sekundäärisiä
raaka-aineita. Uusiutuvien raaka-aineiden käytölle tällaiset
velvoitteet soveltuvat huonosti. Etenkin kuitupohjaisten
tuotteiden keräys ja kierrätys toimivat jo nyt varsin hyvin,
mikä on johtanut Euroopan tasolla erittäin suureen kierrätetyn kuidun osuuteen. Järjestelmä ei kuitenkaan toimi ilman
pohjoismaista neitseelliseen kuituun pohjautuvaa tuotantoa.
Mahdolliset velvoitteet käyttää kierrätettyä kuitua eivät toisi
kaivattua lisäarvoa, mutta muuttaisivat raaka-ainevirtoja
nykyistä tehottomammiksi.
Jätteiden synnyn ehkäiseminen ja materiaalitehokkuuden parantaminen ovat metsäteollisuuden toiminnan
ytimessä. Suomen metsäteollisuuden käyttämistä raakaaineista vain muutama promille päätyy kaatopaikalle. Kokonaisuudessaan metsäteollisuus hyödyntää luonnonvaroja
tehokkaasti ja säästeliäästi, minimoi tuotantonsa ympäristökuormitusta sekä kierrättää tehokkaasti.
On tärkeää, että mahdolliset jätteen synnyn ehkäisytavoitteet toteutetaan omaehtoisen materiaalitehokkuuden
parantamisen ja toiminnan kautta, eikä estämällä taloudellista toimintaa. Pakottava sääntely johtaa usein huonompaan
lopputulokseen.
Kiertotalouteen liittyy myös tuotteista annettava informaatio ja tätä koskeva mahdollinen sääntely. Näihin liittyy
suuri riski käytettävien järjestelmien monimutkaisuudesta.
Järjestelmien tulisi olla riittävän yksinkertaisia ja yksiselitteisiä myös yritysten näkökulmasta, jotta niillä saadaan aitoa
muutosta ja vaikuttavuutta.

koskevassa tarkastelussa katsotaan lainsäädännön alakohtaista soveltamisalaa ja yhtenäistämistä ilmasto-, energia- ja
kiertotalouspolitiikan kanssa. Lainsäädännön yhtenäistäminen ja rajapintojen sujuvoittaminen eri säädösten välillä on
kannatettavaa, mutta metsäteollisuus haluaa välttää päällekkäisen lainsäädännön syntyä. On huomattava, että kasvihuonekaasupäästöt, ilmastovaikutukset ja kiertotalous ovat jo
osa muuta lainsäädäntöä. Lisäksi energia- ja jätekysymyksiä
tarkastellaan jo toimialakohtaisissa BAT-asiakirjoissa.
Ympäristölupamenettely on tarkoitettu toimintojen aiheuttaman paikallisen pilaantumisen ehkäisemiseen. Metsäteollisuus näkee, ettei tätä perusperiaatetta pidä muuttaa.
Metsäteollisuuden ympäristöluvat on vastikään päivitetty
muutama vuosi sitten päivitettyjen BAT-päätelmien perusteella. Teollisuuspäästödirektiivin päivityksessä on syytä
tähdätä sen toimeenpanon yhtenäistämiseen ja BAT-valmisteluprosessin kehittämiseen. Paikallisesta joustavuudesta, eli
laitoskohtaisesta harkinnasta ympäristölupamenettelyssä on
pidettävä kiinni.
LISÄTIETOJA: Fredrik Blomfelt

KIERTOTALOUDEN
TOIMINTASUUNNITELMA

KOMISSION PAINOTETTAVA
PUURAAKA-AINEEN
MONIPUOLISIA
MAHDOLLISUUKSIA
Komissio julkaisi kiertotalouden toimintasuunnitelman (Circular Economy Action Plan) maaliskuussa 2020.
Metsäteollisuuden mielestä suunnitelman tulisi painottaa edellisen komission ilmastovision (A Clean Planet For
All, 2018) tavoin puuraaka-aineen mahdollisuuksia moniin
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KERTAKÄYTTÖMUOVIDIREKTIIVI
(SUP-DIREKTIIVI)

direktiivin soveltamisalaan kuuluvat käytetystä teknologiasta
riippumatta kaikki päällystetyt ja pinnoitetut kartonkituotteet, joiden nesteen- tai rasvanpitävyyttä on pyritty parantamaan (ns. barrier-ratkaisut). Tämän myötä niihin kohdistuu
erilaisia direktiivissä määriteltyjä vaatimuksia.
Metsäteollisuus on pyrkinyt vaikuttamaan direktiivin
ohjeistuksen sisältöön niin, etteivät lähes muovittomat,
kierrätettävät, uusiutuvista materiaaleista valmistetut ja ympäristölle ystävällisemmät kartonkipohjaiset tuotteet kuuluisi
direktiivin soveltamisalaan. Lukuisat EU:n aloitteet, mukaan
lukien kiertotalouden uusi toimintasuunnitelma ja SUP-direktiivi, kannustavat korvaamaan fossiilisista ja uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja ja tuotteita
sekä lisäämään kierrätystä ja pyrkimään kohti kiertotaloutta.
Metsäteollisuus näkee paradoksaalisena sen, että olemassa oleviin kestäviin ratkaisuihin ei kuitenkaan suhtauduta
myönteisesti.
Riskinä on myös, että metsäteollisuuden ja sen yhteistyökumppaneiden panostukset tuotekehitykseen ja
innovaatioon valuvat hukkaan. Tästä yhtenä esimerkkinä on
dispersioteknologia, jolla kartonkituotteet saadaan veden- ja
rasvanpitäviksi ja voidaan silti kierrättää normaalisti kartongin mukana. Jos SUP-direktiivin ohjeistuksen valmistelu
etenee loppuunkin asti vahvassa poliittisessa ohjauksessa,
myös tämän kaltaiset modernit ja ympäristöystävälliset ratkaisut ovat päätymässä direktiivin rajoitusten piiriin. Lisäksi
on vaarana, että tarkoitusperistään huolimatta muovin käyttö
tuotteissa tulee lisääntymään entisestään, jos tuotteista
pyritään saamaan ”ei-kertakäyttöisiä”. Vastaavasti pakkausten
annoskokoja kasvatetaan, niin että direktiivissä määritelty
kertakäyttöisyyden kriteeri ei täyty.
Metsäteollisuus näkee, että direktiivin hyvät tavoitteet
voitaisiin vielä saavuttaa sallimalla matala raja-arvo tuotteen
sisältämän muovin määrälle ilman, että tuote joutuu direktiivin piiriin ja rinnastetaan muovista valmistettuihin tuotteisiin.
Tämä varmistaisi muovin määrän merkittävän absoluuttisen
vähentämisen vaarantamatta elintarviketurvallisuutta ja
hygieenisyyttä sekä jatkuvuuden metsäteollisuuden uusien
innovaatioiden ja tuotteiden kehittämiseen.

METSÄTEOLLISUUDEN
MATERIAALIT JA TUOTTEET
TULEE TUNNISTAA
MUOVIA KORVAAVINA,
YMPÄRISTÖLLE KESTÄVINÄ
RATKAISUINA
Heinäkuussa 2021 voimaan tuleva kertakäyttöisten
muovituotteiden vähentämiseen tähtäävä direktiivi eli
SUP-direktiivi (Single-Use Plastics) asettaa eriasteisia rajoituksia myös metsäteollisuuden materiaaleista valmistetuille tuotteille. Direktiivin soveltamisohjeen mukaan
kartonkiset, vain vähäisiä määriä muovia sisältävät kupit
ja take away -elintarvikepakkaukset ovat rinnastettavissa täysin muovisiin tuotteisiin ja ovat näin ollen päätymässä direktiivin soveltamisalaan. Niiden käyttöä tulee
muun muassa vähentää kansallisesti ja niihin tulee myös
merkintä siitä, että ne sisältävät muovia. Metsäteollisuus
on pyrkinyt tarjoamaan käytännöllisiä ratkaisuja komissiolle, jotta toimialan muovia korvaavista materiaaleista
valmistetut tuotteet eivät päätyisi direktiivin piiriin.
Komissio viimeistelee parhaillaan direktiivin ohjeistusta
muun muassa siitä, miten muovi ja SUP-tuotteet määritellään. Ohjeistuksesta on tulossa erittäin tiukka. Sen lisäksi,
että biopohjaiset muovit ovat samalla viivalla perinteisten
muovien kanssa, myös muut muokatuista luonnonpolymeereistä valmistetut tuotteet kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Tästä poikkeuksena ovat kuitenkin perinteiset
sellupohjaiset paperi- ja kartonkituotteet, jotka eivät sisällä
lainkaan muovia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

LISÄTIETOJA: Aaron Vuola
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